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Колектив Ісаївського НВК щиро вітає з ювілейним днем на-
родження директора Марію Євстахівну Федяй.

Шановна Маріє Євстахіївно, завдяки педагогічній майстер-
ності та життєвому досвіду у поєднанні з наполегливістю, Ви
здобули незаперечний авторитет серед колег по роботі, учнів
та жителів села і району.

Зичимо Вам щастя, добра, миру, благополуччя, успішного
здійснення всіх планів і задумів. Бажаємо, щоб підґрунтям
плідної професійної діяльності були міцне здоров’я, серце,
сповнене любові та добра, натхненна дум-
ка й щирі почуття. Хай людська шана буде
подякою за Вашу працю, чуйність, розум-
іння, а дружні привітання додадуть жит-
тєвої наснаги у скарбничку Вашої душі.

Хай життя квітує буйним цвітом
І День народження приходить знов і

знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Хай Господь завжди допомагає,
А Мати Божа береже від зла.
Радості земної Вам бажаєм,
А від людей – поваги і тепла!

Від щирого серця даруємо теплі вітання з на-
годи 60-ліття коханого чоловіка, найкращого

татуся, дорогого тестя,
турботливого дідуся –
Стефана Стефановича
Зубковича!

Ми хочемо щиро з
ювілеєм привітати,

І побажати тепло
від душі

Багато щастя і доб-
ра багато.

Хай буде світлим
кожен день в житті!

Хай негаразди завж-
ди обминають,

Хай буде легко Вам
іти вперед.

Хай добрим словом завжди Вас вітають.
І хай приносить радість кожен день!
З любов’ю дружина Віра, дочки Леся, Дари-

на, Катерина, зять Володимир та онуки Дарин-
ка і Лук’янчик.

З 60-річчям від дня народження, яке святкував цими осінн-
іми днями, сердечно вітає доброго, мудрого, щирого і товарись-
кого директора школи  с. Красне – Стефана Стефановича Зуб-
ковича – колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. і бажає шановному
ювіляру доброго здоров’я, невсипущої життєвої енергії і сил,
родинного затишку і тепла, Господньої опіки і благословення.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній

годині!
Нехай обминають Вас болі й триво-

ги
Хай стелиться довга життєва до-

рога.
Хай легко працюється, гарно жи-

веться,
Все вміється, множиться і удаєть-

ся!
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Усім колективом ми Вас вітаємо,
Щастя, здоров’я й удачі бажаємо,

Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа.
Чуйна людина, по-батьківськи людяна...
Посмішка щира завжди Вам личила.
Знайте, що ми Вас любили і любимо
І до століття здоров’я Вам зичимо!

Кохану дружину, люблячу матусю, невістку,
братову, сестру, дочку та онуку, жительку с.
Ільник – Марію Йосипівну Дяківнич, яка свят-
кувала свій день народження 26 вересня, вітає
вся її велика та дружна родина: чоловік Мико-
ла, синочок Михайлик, свекор Степан, свекру-
ха Яна, батько Йосип, мама Руслана, бабуся
Ірина, брат Роман, а також Іван із
сім’єю, Галина з сім’єю, Ольга з
сім’єю та Михайло. Рідні бажа-
ють їй міцного здоров’я, дос-
татку, Господнього благосло-
вення.

Всією родиною ми Тебе
вітаємо,

Міцного здоров’я і щас-
тя бажаємо.

Щоб горе завжди обмина-
ло,

А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Мати Пречиста Тебе оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Шановні бібліотекарі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліо-

тек. Це свято свідчить про  визнання історичної ролі бібліотеки в
житті суспільства, глибоку повагу народу до своєї духовної спадщи-
ни, освіти, науки і культури.

Ви відкриваєте ворота в країну знань,
добуваєте тепле слово для освіти спраглих
душею. Ваше любляче тепле серце, мудре
слово творить істинне чудо з тим, хто того
прагне.

Бажаю вам, шановні бібліотекарі, твор-
чої наснаги, міцного здоров’я, натхнення,
радості, щастя, добра і нових успіхів у Вашій
благородній просвітницькій справі.

Також засилаю сердечні  вітання прац-
івникам закладів дошкільної освіти!

Сердечно вітаю вас із професійним свя-
том – Всеукраїнським днем дошкілля.

Ваша професія вимагає глибокої самовіддачі, значного терпіння
та нескінченної любові до своєї справи.

Бажаю міцного здоров’я та успішного втілення творчих ініціатив.
Нехай професіоналізм і набутий практичний досвід допомагають
вам реалізовувати сучасні програми виховної роботи з дітьми. А
життя буде сповнене незгасною енергією, любов’ю вихованців,
підтримкою батьків та теплотою рідних.

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
депутат Верховної Ради України.

Два дні на базі Західного
реабілітаційно-спортивно-
го центру у с.Яворів бу-
дуть проходити Дні добро-
сусідства. У п’ятницю в
програмі заходу офіційна
частина (круглі столи, кон-
ференції), а в суботу відбу-
деться великий концерт,
за участі художніх колек-
тивів Львівщини та Закар-
паття, гурту Rock-H.

Для всіх, хто хоче побу-
вати на концерті, по-
відомляємо, що у суботу з
автостанції м.Турка до
місця проведення заходу
курсуватимуть автобуси.
Час відправлення з Турки –
о 13.00 год. та о 13.30 год.
У зворотному напрямку –
о 19.30 год. та о 20.00 год.

НАШ ЗЕМЛЯК ІВАН СОБКО ТАКИ
В ЗАСТУПНИКАХ МАЛЬСЬКОГО

Цими днями наш креативний і перспективний земляк, уродженець с. Беньова, Іван Собко
приймає численні вітання від друзів, колег, з нагоди призначення його на посаду заступника
голови Львівської обласної державної адміністрації. Про те, що він є одним із претендентів, ми
вже писали на сторінках нашої газети з вірою, що він достойно пройде конкурсний відбір і займе
посаду, яка йому, як у нас кажуть, пасує.

Освічений, ерудований, вже з чималим управлінським досвідом, без сумн-
іву, Іван Михайлович буде достойно представляти наш край в обласній адмін-
істрації, хоч займатиметься проблемами Львівщини загалом. Досі ми чули
лише позитивні відгуки про його плідну роботу в обласній раді. І це – приємно.

Сердечно вітаємо земляка з призначенням і, щоб не придумувати якісь
нові побажання, зацитуємо одне з багатьох, висловлене на його адресу в
мережі Фейсбук: “Нова посада – нові можливості, що відкривають горизонт
для розвитку Львівщини. Зичимо Вам успіхів у всіх починаннях, плідної про-
фесійної діяльності. Нехай завжди супроводжує Вас удача, розуміння та
підтримка колег, а підґрунтям професійних успіхів стане міцне здоров’я, гар-
ний настрій, сповнене любові серце. Переконані, що Ваш професійний досвід,
енергія, управлінський талант і організаторські здібності дозволять домогти-
ся значних досягнень на цьому високому та відповідальному посту. Щиро
бажаємо конструктивної роботи, невичерпних сил та успіхів, а непроста й
відповідальна робота нехай приносить задоволення і творчі перемоги!” Тур-
ківщина радіє за Вас.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
Відділ освіти і Турківська районна організація профспілки

працівників освіти і науки щиросердечно вітають з ювілеєм
директора Красненської ЗОШ І-ІІ ст. Стефана Стефановича Зуб-
ковича і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, неви-
черпної енергії, успіхів у роботі, благополуччя та оптимізму. Хай
завжди супроводжує удача, постійно зігріває тепло людської
вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та
любов’ю рідних та близьких.

Хай життєвий шлях буде багатим на нові здобут-
ки й досягнення, а людська шана буде подякою
Вам за  плідну працю, чуйність, уміння творити
добро.

Хай доля дарує Вам років багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра.
Хай повниться ласкою рідна Вам хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить Вам кожна годи-

на,
Від бід вберігає молитва свята.
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії і благії майбутні літа!
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ТУРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОКРАЩУЄ
СВОЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ

 Набуття практичних навичок у закладах професійно-технічної освіти є обов’язковим скла-
довим елементом підготовки будь-якого спеціаліста, частиною навчального процесу. Мину-
лого року, за сприяння департаменту освіти і науки Львівської ОДА, Турківський професійний
ліцей придбав новий трактор для підготовки такої професії як тракторист.  До того в ліцеї
учні опановували фах тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Але
для проходження практики учнів цієї спеціальності, у віданні закладу мала бути земельна ділян-
ка. Так як у Турківському ліцеї
її немає, довелося  спец-
іальність «тракторист –
машиніст» перевести на
«тракторист». Ті, хто ос-
воїть дану професію, тим
більше, добре закріпить свої
навички на  тракторі, може
після закінчення закладу
знайти для себе роботу за
спеціальністю.

– Цього року, згідно регіо-
нальної програми розвитку
професійно-технічної освіти
Львівщини та завдяки сприян-
ню голови обласної ради Олек-
сандра Ганущина, керівника
департаменту освіти і науки
Львівської ОДА Любомири
Мандзій та колишнього голови
Львівської ОДА Олега Синютки,
Турківському професійному
ліцею було виділено кошти для
придбання нового вантажного автомобіля. Цей транспортний засіб дасть можливість учням закріпити
набуті під час навчального процесу знання водіїв категорії «С» і «С1». Днями ми машину отримали.
Маємо гараж, де можна її зберігати. Залишилося тільки зареєструвати автомобіль у сервісному центрі,
– каже директор навчального закладу Ярослав Юричко.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ
У понеділок, 30 вересня, в день святих Віри, Надії, Любові та

їх матері Софії, ми відзначаємо День усиновлення. Усиновлен-
ня – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на пра-
вах дочки чи сина, це благородний і непростий шлях до щасли-
вої родини. Саме тому цей день став  другим днем народження
багатьох дітей та сімей.

Дякуємо всім усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам,
батькам-вихователям! Прийміть найщиріші слова поваги з нагоди
Дня усиновлення. Ви дали кожній дитині, яка зростає у ваших сім’ях,
найважливіше – щастя мати родину.

Звертаємося до всіх, хто ще обмірковує рішення взяти на вихо-
вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування –
шлях батьківства не буває легким, але це найблагородніша місія
людини. Справжньою винагородою для вас будуть обличчя щасли-
вих дітей, які даруватимуть  тепло і любов.

Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, щастя та  взаєморозу-
міння.

З питань усиновлення, створення прийомних сімей чи дитячих
будинків сімейного типу звертайтеся в службу у справах дітей Турк-
івської РДА за адресою: м.Турка, вул. С.Стрільців, 62 каб.10 та 11.  

Оксана БОЙКО,
головний спеціаліст відділу з опіки, піклування та усиновлен-

ня служби у справах дітей Турківської РДА.

Відділ освіти і Турківська  районна профспілкова
організація працівників освіти і науки щиросердечно
вітають працівників дошкільних закладів
та вихователів дошкільних груп НВК з
Всеукраїнським днем дошкілля!

Саме на вас покладено важливе зав-
дання – виховання наймолодших
представників українського суспіль-
ства. Саме у ваші добрі очі вдивляють-
ся довірливі оченятка, саме до ваших
лагідних слів прислухаються маленькі
вихованці, вам довіряють батьки.

Тож бажаємо вам злагоди та міцного
здоров’я, сил і натхнення, нових творчих здо-
бутків на освітянській ниві! Нехай прекрасні по-
чуття зігрівають ваші серця, а доля буде щиро наповнена
теплом і любов’ю!

Відділ освіти щиросердечно вітає з днем народження ди-
ректора Ісаївського НВК Марію Євстахіївну Федяй і бажає
шановній іменинниці завжди залишатися таким же цілесп-
рямованим, життєрадісним, креативним, тактовним керів-
ником, який вміє згуртувати колектив, передбачити всі ситу-
ації на два кроки вперед.

Зичимо Вам, шановна, міцного здоров’я, творчих успіхів,
родинного благополуччя, звичайного людського щастя і най-

головніше – миру. Щоб Ваше життя надихало
Вас до нових здобутків у роботі.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і тепла.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Депутати фракції ПП «Громадянська позиція» у Турківській
районній раді сердечно вітають з ювілеєм свого колегу Сте-
фана Стефановича Зубковича.

Шановний ювіляре, прийміть щирі вітання та побажання
міцного здоров’я, людського щастя, молодості душі і серця,
яскравого сонця, душевного тепла, успіхів у здійсненні всіх
задумів на багато-багато літ.

Бажаємо, щоб життя Ваше було світлим і радісним, а
дружні привітання додали життєвої на-
снаги у скарбничку Вашої душі.

Многая і благая Вам літ!
Хай Вам щастить постійно у

житті
І осінь не одна здоров’ям квітне!
Нехай Вам доля стелиться в добрі
І кожен день завжди буде при-

вітним.
Хай радістю наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним

теплом!
Хай буде вірних друзів в ній бага-

то,
Прихильна доля огорта крилом!

Продам трактор  Т-16, з ко-
саркою. У доброму стані. На
ходу! Ціна – 3400 у.о. Торг.

Тел.: 0973410398;
0668015338.

Загублені статут і реєстрацій-
не свідоцтво релігійної громади
УПЦ Святого Архистратига Ми-
хаїла с. Шандровець, вважати
недійсними.

«СТРІЛЕЦЬКА СЛАВА» – ВІЙСЬКОВО-
ПАТРІОТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ Ус.СЯНКИ
Уже минуло 105 років відтоді, як на Ужоцькому перевалі відбувся перший бій січових стрільців

з російськими окупантами. З цієї нагоди, тут минулої неділі, під патронатом Турківської РДА,
пройшов військово-патріотичний фестиваль «Стрілецька слава». Біля пам’ятного знака, спо-
рудженого як шана й пам’ять про українських лицарів, зібралося чимало людей. Цьому веле-
люддю сприяла й чудова погода.

Традиційно, як і в попередні
роки, священнослужителі різних
конфесій відслужили панахиду за
убієнними не лише січовиками, а й
тими, хто в різні роки віддав своє
життя, захищаючи українську неза-
лежність. А це мільйони вірних
синів і дочок України, що заслуго-
вують на пошанування та вічну па-
м’ять, яка живе і буде жити, неза-
лежно від того, як змінюються
суспільні формації, які уряди та
правителі приходять до влади.

Після богослужіння відбувся ко-
роткий мітинг-реквієм, на якому
виступив заступник голови Турківсь-
кої РДА Юрій Лило. Провівши ана-
логію між січовими стрільцями і
теперішніми захисниками української землі, він звернувся до присутніх з проханням бути гідними пат-
ріотами своєї держави та сумлінними будівничими. А ще єдиними в досягненні мети – побудови справді
незалежної, вільної, багатої України. Глибокий і детальний екскурс в минуле, коли на Ужоцькому
перевалі точилися запеклі бої, зробила наступна виступаюча – помічник депутата Верховної Ради
України Андрія Лопу-
шанського Ірина Кіра.
Власне, як історик за
фахом, вона розстави-
ла акценти всіх того-
часних процесів, що
відбувалися на наших
теренах, а до того ще
й передала поважно-
му товариству, що
зібралося, вітання від
Андрія Ярославовича.
Також ведуча до сло-
ва запросила Верх-
ненського та Сянкі-
вського сільських
голів – Оксану Чола-
вин та Степана Бабунича. Власне вони та їхні колективи провели великий обсяг робіт з підготовки
свята. І треба сказати, що з цим завданням впоралися успішно.

У рамках проведення фестивалю відділ прикордонної служби «Сянки» демонстрував техніку, якою
оснащені вартові кордону, а учасник АТО Іван Дуркот зробив виставку шевронів військових підрозділів,
що боронять нашу державу на Сході України.Їх в колекції – більше тисячі.

Треба віддати належне відділу культури Турківської РДА, який, залучивши художні колективи з багать-
ох сіл, підготував цікавий патріотичний концерт, власне, фестиваль «Стрілецька слава». Численна
публіка слухала артистів з великим задоволенням і після кожного виступу нагороджувала бурхливими
оплесками.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сьогодні, з 60-річної життєвої
висоти, йому є що згадати, про
що розповісти, поділитися
цінним життєвим і професійним
досвідом. Звичайно, як і в де-
сятків його однолітків, проходи-
ло хоч і небагате, але щасливе
дитинство. Він був у сім’ї найстар-
шим, тому завжди мав обов’язок
допомагати батькам, які щодень
непосильно працювали в кол-
госпі,  доглядав та був прикла-
дом для двох молодших сестер і
брата. Жвавий, невеликого зро-
сту хлопчина встигав усюди. До-
машнє господарство, спорт до
пізнього вечора, хоч поміж тим
велику увагу приділяв навчанню.
А давалося воно йому досить-
таки легко. Не був круглим
відмінником, але ерудицією, ло-
гічністю думок, доброю пам’ят-
тю завжди вирізнявся у класі.
Підростаючи, часто на самоті,
розмірковував про майбутню
професію. В уяві пропливали
різні. Часто романтичні. Але Гос-
подня рука скерувала так, що він
все більше задумувався над бла-
городною та відповідальною
роботою педагога. Очевидно,
тоді ще не знав молодий хлоп-
чина висловлювання видатного
педагога Василя Сухомлинсько-
го, який народився також у ве-
ресні, лише 28 числа, «Учитель
творить людину. Ці мудрі ваговиті
слова можна сказати тільки про
матір і батька. Учитель повинен
знати, що на його совісті доля
кожної дитини. Що від його ду-
ховної культури та ідейного ба-
гатства залежить розум, здоро-
в’я, щастя людини, яку виховує
школа».

З наближенням останнього
дзвоника у місцевій восьмирічці,
педагогічні наміри Стефана все
більше утверджувалися. Пора-
дившись з батьками, для себе
остаточно вирішив: буду вчите-
лем. З цим наміром подав доку-
менти до Бродівського педагог-
ічного училища на відділення
креслення і трудового навчання.
Успішно склав іспити, але ре-
зультат конкурсного відбору був
не на його користь, не вистачи-
ло балів. Тоді на одне місце, в
той час престижний педагогіч-
ний заклад, претендувало 6 осіб.
Але невдала вступна спроба не
надто розчарувала настирливо-

го юнака. Він поставив
перед собою мету й на-
малював шлях до неї,
який проліг  через Верх-
ньовисоцьку середню
школу. Щоб не гаяти рік,
саме сюди пішов до 9-го
класу і, як зізнається,
жодним чином не жал-
кував і не жалкує про це.
Тут збагатив свої знання,
живучи у пришкільному
інтернаті, відчув, що таке
колективне співмешкан-
ня людей з різними ха-
рактерами, уподобання-
ми та темпераментом.
Це йому згодилося у
майбутньому студентсь-
кому житті, коли, закін-
чивши 9 клас, таки посту-
пив до Бродівського пе-
дучилища. В ті роки про
це мріяло чимало випус-
кників шкіл, але не для
всіх така мрія ставала
реальністю.

Стефан Стефанович пригадує
роки навчання з великою вдяч-
ністю педагогам за те, що дава-
ли ґрунтовні знання, вчили жит-
тєвих премудростей. Престиж
училища був надто високий. Сьо-
годні ( і це ні для кого не секрет)
у багатьох вузах навчання є на
значно нижчому рівні. Тоді сту-
денти у скромному житті і в здо-
ровій конкуренції прагнули
міцних знань, а не лише отри-
мати диплом, що, на жаль, ба-
чимо зараз.

За навчанням, активним за-
няттям спортом та громадською
роботою, до якої в ті роки залу-
чали молодь, незчувся, як дове-
лося вирушати на трудову стезю.
Перші педагогічні практики, де
випробував знання і вміння, до-
велося показувати на Стрий-
щині, в невеликій школі села
Ходовичі. Але, як кажуть, щойно
почав розправляти крила, над-
ійшла посвідка з військкомату –
кликали до війська. Мій співроз-
мовник пригадує, що їхати йому,
та ще п’ятьом десяткам ново-
бранців, до місця призначення
довелося недовго. Кінцева точ-
ка – м. Берегово Закарпатської
області. Підрозділ – радіоелек-
тронних військ, які тоді лишень
почали зароджуватися в армії
Радянського Союзу. І тут Стефа-

нові, за збігом обставин, знадо-
билося навчання в педучилищі.
Якось командир вишикував мо-
лодих солдатів і спитав: хто
водії? Крок вперед дали поло-
вина. На запитання – хто вміє
креслити – вийшов він один, так
як і на запитання «Хто кіноме-
ханік?» Так новобранець став
потрібною людиною для коман-
дира. Сьогодні молодим людям
в це важко повірити, але, окрім
педагогічної спеціальності, Сте-
фан отримав в училищі по-

свідчення водія та добрі навики
їзди, посвідчення кіномеханіка,
токаря та столяра другого роз-
ряду. А це була не лише видана
книжечка, випускник мав добрі
знання, і в будь-який час міг при-
ступити до роботи по суміжних
спеціальностях.

Через два роки (сьогодні по-
важний 60-річний ювіляр) знову
повертається в освітянське се-
редовище. Спершу півроку вчив
дітей фізкультури в с. Либохора,
затим повернувся в рідну Крас-
ненську школу на посаду вчите-
ля історії та фізичної культури.
Паралельно поступив на заоч-
не відділення історичного фа-
культету Ужгородського універ-
ситету. Минуло 10 років і фа-
ховість, наполегливість, сумлін-
ня Стефана Стефановича, як
кажуть у народі, дали плоди.
Йому, як вмілому організатору
вже з чималим досвідом, запро-
понували посаду завуча, а через
3 місяці – й директора школи.
На цій посаді він замінив Ольгу
Білинську, яку очікувала декрет-
на відпустка. І так склалися об-
ставини, що Ольга Йосипівна
через декілька років стала за-
вучем і надійним його заступни-
ком.

Коли Стефан Стефанович
приймав школу, тут навчалося
майже 100 дітей, зараз – напо-

ловину менше. І це засмучує його
як педагога, патріота рідного
краю. Боляче дивитися, як вими-
рає чудове село, де живуть пре-
красні працьовиті люди, з чудо-
вими традиціями та обрядами,
розташоване за 3 км від міжна-
родної траси Київ-Чоп. До шко-
ли йде все менше і менше дітей,
молоді люди їдуть на заробітки
за кордон, де дуже часто зали-
шаються назавжди. І хоча колек-
тив школи відносно молодий,
плинність кадрів досить висока.
Досі Красненська дев’ятирічка
була чи не єдина без педагогів-
пенсіонерів, і лише днями, з ви-
ходом Стефана Стефановича на
пенсію, вона цього статусу поз-
булася. З сумом директор наво-
дить приклад демографічної ка-
тастрофи хутора Синів, що адмі-
ністративно належить до Крас-
ненської сільської ради. Ще 20
років тому тут жило 50 сімей, за-
раз – 7.

Молоді, часто талановиті
педагоги, не хочуть працю-
вати за мізерну зарплату,
а їдуть у світи в пошуках
кращого життя. Як при-
клад, розповів про хорошо-
го вчителя англійської мови
Василя Вишневця, родом
із с. Либохора. Пропрацю-
вавши у Красненській
школі 3 роки, змінив про-
фесію, поїхав на заробітки.
Правда, зустрів у Красному
дружину – хоч це тішить. У
пошуках достойного заро-
бітку залишила педагогічну
роботу здібний учитель по-
чаткових класів Надія Зуб-
кович. І цей невтішний пе-
релік можна продовжува-
ти, каже мій співрозмов-
ник. Йдеться про людей,
які любили свою професію,
але держава створила для
них занадто складні пере-
думови, не давши можли-
вості поєднати з школою

все життя.
За час 28-річного директору-

вання Стефану Стефановичу
вдалося зробити чимало – зам-
інено старі вікна, зроблено
внутрішні вбиральні, водяне
опалення. З року в рік школу, яка
збудована в 1966 році, за керів-
ництва Ольги Соловей, урод-
женки Стрийщини, утримують у
пристойному стані, щораз онов-
люючи. Хоча для всебічного
фізичного розвитку дітей на-
вчальному закладу вкрай по-
трібен тренувально-спортивний
майданчик.

Важливим є й те, що директор
завжди знаходить спільну мову
з колегами-педагогами та гро-
мадськістю села. В усьому відчу-
ває підтримку настоятеля місце-
вого храму Святих мучеників Мак-
кавеїв отця Стефана, голови
сільської ради Ярослава Мале-
тича, голови батьківського комі-
тету Миколи Фурінця, голови
профспілкового комітету школи
Руслани Чичерської.

Заслуговує на увагу й позашк-
ільне життя, поставлене на до-
сить високий рівень, в першу
чергу завдяки педагогу-організа-
тору Оксані Пронів. Діють три
гуртки: інформатики, літератур-
но-драматичний та музичний. До
речі, вихованці останнього, під
керівництвом учителя музики

УЧИТЕЛЬ
ТВОРИТЬ ЛЮДИНУ

І це найблагородніша і
найвідповідальніша місія педагогічна

Розлога педагогічна стежка директора Красненської ЗОШ
Стефана Зубковича впродовж усієї 40-річної трудової біографії
уквітчана добрими справами та хорошими людьми, які завж-
ди, з волі Божої, оточували його. І це не дивно, адже й сам він
надзвичайно дружелюбна й товариська людина. До колег, учнів
завжди відноситься з почуттям відповідальності та добро-
зичливості. Та й професію вибрав не випадково, а за покликом
душі. Власне тому ніколи не дозволяв собі працювати, аби день
до вечора, а сповна віддавав себе улюбленій справі. Завжди
приємне, доброзичливе товариство гуртувалося довкола ньо-
го, відчуваючи взаємність, любов та повагу. Усі знають, що в
разі потреби, він готовий підставити своє надійне плече. Влас-
не тому, а ще в значній мірі завдяки чудовій, дружній сім’ї, де
панує царство батька, мир матері і рай дитини, Стефан Сте-
фанович завжди почуває себе щасливим. Він ніколи не шукав
щастя, а був його джерелом.

Лесі Білинської, часто беруть
участь в різних заходах, демон-
струючи свої артистичні вміння.

Неоціненним подарунком
долі, даром з небес, є для Сте-
фана Стефановича його дружи-
на Віра, розумна, добродушна,
справжня берегиня домашньо-
го вогнища, чудовий порадник і
опора ось уже впродовж 32
років подружнього спільного
життя. У 1987 році вона, випуск-
ниця філологічного факультету
Дрогобицького педагогічного
інституту, прийшла працювати в
с. Красне. Тут і зустрілися, поро-
зумілися, закохалися й одружи-
лися. І так живуть в мирі й зла-
годі, як Бог велів, рідним на сла-
ву. Як на мене,   подружжя Сте-
фана і Віри Зубковичів, за вис-
ловом Івана Злотоуста, подібні
як рука і очі. Коли руці боляче,
очі плачуть, а коли очі плачуть,
руки витирають сльози.

Разом народили й виховали
трьох красивих дівчаток, які є
справжньою гордістю для
батьків. Леся – лікар-анестезіо-
лог, після закінчення Львівсько-
го медичного університету пра-
цює в Стрийській районній
лікарні. Дарина закінчила два
факультети: юридичний та жур-
налістики – Львівського Націо-
нального університету ім. І.
Франка. Сьогодні працює по-
мічником судді Львівського об-
ласного Господарського суду.
Катерина, після закінчення фа-
культету іноземних мов, працює
у швейцарській фірмі «Nestle» у
Львові. Радіє подружжя Зубко-
вичів й двом чудовим онукам –
Даринці та Лук’янчику, які для них
є великою потіхою. Бог дав і доб-
рого зятя – Володимира.

Однолітки Стефана Стефано-
вича, та й люди старшого віку,
добре пам’ятають його патріо-
тичну позицію в роки розпаду
Радянського Союзу та станов-
лення Української держави. Це
завдяки йому та однодумцям –
Михайлу Фурінцю, Ярославу Ма-
летичу, Йосипу Білинському – в
селі було створено осередок
РУХу, насипано символічну мо-
гилу  як пам’ять про загиблих
земляків. Як людині принци-
повій, чесній, земляки уже чоти-
ри рази довіряли йому мандат
депутата районної ради.

Безперечно, що всі ми,
смертні, живемо й помиляємо-
ся, зрештою, як і герой моєї роз-
повіді. Але ті дрібні життєві не-
доречності, що траплялися в
житті Стефана Стефановича,
виглядають надто мізерними
поряд з добрими справами,
зробленими ним для школи, гро-
мади, для багатьох односельців
особисто.

За твердженням незапереч-
ного авторитета української нації
– Блаженнійшого Любомира Гу-
зара, на життєвій дорозі, Бог
випробовує нас через різні об-
ставини. І якщо ми поставимо
Його на першому місці, житиме-
мо за Його законами й будемо
Йому довіряти, то можемо мати
оправдану надію на Його поміч.
Немає сумніву, що цей важливий
життєвий принцип є на першо-
му місці й у Стефана Зубковича.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Щиросердечно вітаємо з днем народження сільського
голову Миколу Петровича Копанишина.

Шановний Миколо Петровичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого дня народ-

ження! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуч-
чя та успіхів у всіх починаннях! Нехай у Ваших справах завж-
ди буде підтримка однодумців, а життєвий та професійний
шляхи повняться новими злетами та досягненнями. Нехай
людська шана буде подякою Вам за плідну працю, чуйність,
уміння творити добро.

Хай у Вашому домі завжди панують мир і зла-
года, у серці – доброта, а у справах – мудрість
та виваженість.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
З повагою – колектив та виконавчий комітет  Бо-

берківської сільської ради.

Колектив і виконавчий комітет Боберківської сільської
ради сердечно вітають з днем народження секретаря
сільської ради Ганну Миколаївну Славич і бажають шановній
іменинниці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого віку. Господньої Вам ласки і

благословення – на многії і благії літа!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого лише треба,
Хай обминають невдачі й тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиро вітає
із золотим ювілеєм, який відзначила 25 вересня, прекрасну
душею людину, вчителя – Віру Омелянівну Рублевську. Зи-
чимо ювілярці міцного здоров’я, великого людського щастя,

світлої радості у житті, здійснення всіх мрій, дос-
татку, родинного тепла. Хай буде довгим і щас-

ливим Ваше життя, Божої опіки у всіх спра-
вах.

Творчого Вам вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Профспілковий комітет та колектив Турківського територ-
іального центру від щирого серця вітають з 60-річчям прац-
івницю Ярославу Семенівну Площанську.

Бажаємо Вам, шановна ювілярко, міцного здоров’я, дос-
татку, родинного благополуччя та світлої радості в житті. Хай
на Вашому шляху зустрічаються хороші і надійні люди. Хай
Ваша життєва дорога буде благословенна добром, миром
та любов’ю, а Господь дарує многії і благії літа!

День народження – день особливий,
Він дарований Богом навік.
Хай він буде прекрасним, щасливим
І дарує тепло многих літ.
Хай Господь береже у здоров’ї
І примножує успіх й любов.
Хай у кожному дні, в кожнім слові
Будуть щедрість, добро знову й знов!

Чудове ювілейне свято завітало до нашого дорогого шваг-
ра, жителя с. Красне – Стефана Стефановича Зубковича.

Шановний ювіляре! Прийміть сердечні привітання з наго-
ди Вашого 60-річчя. Хай у Ваших задумах завжди буде мудрість,
на роботі – підтримка, вдома – увага та взаєморозуміння, у
серці – світло від людської вдячності. Бажаємо міцного здо-
ров’я, нових досягнень та успіхів. Хай завжди, аж до сторіччя,
Вас супроводжує щаслива зоря удачі, Боже благословення, а
у Вашому домі панують любов, злагода та доб-
робут на многая і благая літ!

Хай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя;
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно не старіюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще газдуй-

те.
Хай мрії ніколи спочинку не знають,
Хай руки, мов крила, внучат пригортають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до 100 років на поміч всім людям.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від людей – добра
На многії і щасливії літа!
З повагою – Іван Шулюк з сім’єю із Верхнього Висоцького,

Іван Стебівка та Роман Вурловський з сім’ями – із Дрогобича.

У Ганни Годій за плечима чи
не найбільший досвід праці з
маленькими дітьми. Вона вва-
жає, що у садочку на добрі спра-
ви кожен день багатий.

– Я працюю тут з січня 1973
року, до того, після закінчення
Самбірського педаго-
гічного училища (фа-
культет – дошкільне
виховання), працюва-
ла у школах Рикова та
Прислопа. Але в мене
було велике бажання
стати вихователем у
садочку. Коли мали
відкривати цю дошк-
ільну установу, в газеті
опублікували оголо-
шення, що на роботу
в садочок потрібні
працівники. Так я й
потрапила сюди, –
ділиться спогадами
Ганна Дмитрівна. –
Завідуючою тоді була
Марія Гаврилюк, ви-
пускниця Рівненсько-
го педінституту. Вона
нікого до нічого не за-
ставляла, а просто
запропонувала вихователям:
«Хто яку має бажання групу взя-
ти, таку й беріть». Я взяла групу
молодших дітей (від третього
року життя) і вела їх аж до стар-
шої групи. Зараз я вихователь
молодшої групи №1. І хочу ска-
зати, що з маленькими дітьми
дуже важко працювати. Вони
тільки-но вчаться розмовляти.
Хоча, як би це не було гірко ска-
зано, раніше діти розмовляли
набагато краще, зараз взагалі
не хочуть говорити, йти з кимсь
на контакт.

– Я вважаю, що батьки мало
займаються дітьми, включають
їм мультики в Інтернеті, – втру-
тилася в нашу розмову завіду-
вачка Світлана Володимирівна.
– Раніше батьки читали своїм
діточкам казочки, більше спілку-
валися з ними, виходили на про-
гулянки – до парку, річки, лісу,
вчили дітей спостерігати, по-
рівнювати, розмовляли з ними.
Вважаю, що діти стали розмов-
ляти російською мовою тому, що
часто дивляться російськомовні
мультфільми. Дуже легко визна-
чити дитину, з якою батьки пра-
цюють. Вона гарно говорить,
практично й не вживає російсь-
ких слів. А та, з якою мало пра-
цюють – погано розмовляє, то
ще й розмовляє майже все рос-
ійською. Очевидно, весь вільний
час вдома дитя просиджує в
Інтернеті. Тому на батьківських
зборах завжди наголошуємо,
щоби більше уваги родичі при-
діляли своїм дітям.

БЛАГОРОДНА ПРОФЕСІЯ
– ВИХОВАТЕЛЬ

За те, що горнеться до вас дитина,
Вважає другом, цілковито довіряє,

І шепотить свою дитячу таємницю,
Хай Божа сила вас оберігає!

Благородна професія вихователя роками підтверджує свою
необхідність та значимість, адже в дитячих садках вихову-
ють громадян України. Щирі, безпосередні, ласкаві та чемні
малята, які ще сьогодні невпевнено крокують до садка, вже
незабаром будуватимуть суспільство, знайдуть у ньому своє
гідне місце. У переддень професійного свята – Дня дошкілля –
я завітала у Турківський дошкільний навчальний заклад №1,
котрим завідує Світлана Созанська, яка до того працювала 8
років вихователем на групі. Трудиться тут 14 педагогічних
працівників та 7 помічників вихователів, а відвідує дитячу ус-
танову 140 дітей. Там і поговорила з колективом про вихова-
тельські будні, про роботу тих, хто за покликанням душі до-
помагає пізнавати світ, віддаючи силу й серце своїм вихован-
цям.

– Й справді, батьки зараз
дуже змінилися. Тоді ми були
молоді, а батьки старші, але
відповідальні. Завжди радилися
з нами. Бо дитинка – це той па-
росток, який батько чи мати ма-
ють плекати, любити, вирощува-
ти, щоби з тої дитинки була бать-

кам користь і користь батьків-
щині нашій, – вважає Ганна
Годій. – У нас програма «Украї-
нське дошкілля» – дуже гарна. І
порівняно краща, як була ко-
лись.  Діти дізнаються, хто такий
Ісусик, Матінка Божа, Святий
Миколай, і на прикладі їхнього
життя самі  виховуються. Вони
вміють молитися зранку, як по-
чинають свій день у садочку, пе-
ред сном, знають, що потрібно
помолитися за наших захис-
ників. Уже й самі нагадують,
якщо інколи забудуся: « А ми ще
не молилися».

 Зайшла мова й про матері-
альну базу садків. Виявилося,
що десятки років тому вона була
набагато кращою. Вихователі
їхали до Львова у дитячий мага-
зин «Барвінок» і вибирали там
повно різних іграшок. Було бага-
то конструкторів, мозаїк, на-
стільних ігор. Зараз немає таких
коштів, щоб можна було закупи-
ти багато іграшок для садочка.
Теперішні китайські іграшки
зовсім нікудишні, неякісні, вони
зразу ламаються. Тому діти у
садочку бавляться ще тими ста-
рими іграшками, які ще добре
збережені і в хорошому стані. До
речі, м’які іграшки, тобто ті, що
припадають порохом, в садочку
заборонені, тільки пластмасові.
Книжечки вихователям також
самим доводиться купляти, або
ж деякі дітки з дому приносять.

У колективі панує атмосфера
взаємовиручки, обопільної до-

помоги, старші вихователі
діляться досвідом з молодшими
за віком, тими, хто тільки-но
влився в колектив, вчать склада-
ти плани роботи.

Якраз на нашу розмову над-
ійшла молодий психолог-вихо-
ватель садочка №1 Аліна Кри-
жанівська. Аліна Остапівна у
2005 році закінчила Дрогобиць-
кий педагогічний університет ім..
І.Франка, за спеціальністю прак-
тичний психолог-соціальний пе-
дагог. Практично з 2000-го року
працює в турківських дитячих са-
дочках, спочатку в Горішній
Турці, а в 2006-му була прийня-
та на посаду вихователя різнов-
ікової групи ДНЗ№1 м. Турка, за-
раз працює за спеціальністю.

– Як психолог я можу сказати,
що кожна дитина – індивідуаль-
на, до кожної дитини потрібно

мати підхід. Йдеш на
роботу і не знаєш
навіть, що тебе очікує,
– ділиться думкою п.
Аліна. – Бо дитина
один день може бути
одна, а на другий день
вже капризує і ти зму-
шена шукати такий
підхід, щоб її заспокої-
ти. Нещодавно я при-
їхала з курсів. Найваж-
ливіше, на що нас, пра-
цівників дошкільних
установ, націлювали, –
це на збереження та-
кого поняття як дити-
ноцентризм. Вся ува-
га – дитині. Ми не має-
мо права дбати про
своє: я хочу, щоб всі
діти були ось такі. Ні,
треба миритися з

дітьми такими, якими вони в
дійсності є. Не діти мають при-
стосовуватись під вихователя, а
вихователь підлаштовується під
дітей. Заборонено сварити агре-
сивну дитину, а навпаки – заці-
кавлювати її різними іграми.
Навіть буває таке, що діти при-
ходять в садочок з телефонами
та планшетами. І потрібно ми-
ритися з цим, і приймати це як
належне. Бо світ змінюється,
осучаснюється, така реальність
сьогодення. Іноді стараємося
обмежувати, за проханням
батьків, користування дитиною
телефоном, але й буває таке, що
тільки телефон, а не інакше.
Трапляються і тупикові ситуації,
здавалось би, безвихідні. Але
ми радимося, радимося зі стар-
шими досвідченими вихователя-
ми, радимося і з батьками.

Тож які риси потрібно, аби
бути добрим, справжнім вихова-
телем? Це запитання я задала
цим жінкам. І вони майже в уні-
сон відповіли: потрібно бути
доброзичливим, людиною ду-
шевного спокою – як мама,
зрештою, терплячим і добрим.
Саме доброта  та педагогічна
майстерність перетворюють ко-
жен день для вихованців в дитя-
чому садку в день радості та
щастя. Вихователям ми довіряє-
мо найбільший наш скарб – ди-
тину. Тож хай ваш прекрасний і
нелегкий труд, шановані праців-
ники дошкільних установ, буде
плідний як багата осінь.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Скільки на світі людей, стільки
й понять про свободу, адже ко-
жен бачить її у міру своєї духов-
ної культури, моралі, поступків,
відповідальності і т.д. Ця культу-
ра асоціюється з кордонами тої
держави, у якій людина народ-
жується, живе і вмирає. Так ви-
никають такі поняття як куль-
тура України, культура Росії, куль-
тура Китаю, Англії, Франції…
Культура може замикатися у
межах своєї держави, може по-
єднуватися з культурою іншої
держави, а може домінувати і
знищувати культуру сусідньої
держави, нав’язуючи їй свої куль-
турні стандарти.

Це стосується не тільки
світської культури, але й релігій-
ної. А об’єднавшись зі світською
культурою, релігійна культура
може привести як до розквіту,
так і до повного занепаду і роз-
валу не тільки держави, а й цілої
імперії. Історія повна приклада-
ми, як з’являлися і зникали ве-
личні імперії, як розквітала й
занепадала культура, як «об-
рані» великі наднароди пере-
творювалися у моральних ви-
родків, що готові були з довбнею
у руках нести своє духовне калі-
цтво цілому світу, нав’язуючи
йому свої поняття про таких са-
мих своїх виродків-богів, мо-
раль, поведінку.

У війнах за реліг ійне та
світське домінування одного над
одним, за протистояння цьому
домінуванню, народи пролили і
проливають стільки крові, що на
землі могло б утворитися вели-
чезне криваве море. Мільйони
життів віддано за дурнуваті ідеї
тих, хто прагнув стати над світом,
над народом – своїм та чужим,
над Богом. Мільйони життів
віддано за те, аби ці ідеї не по-
лонили свідомість вільнолюбних
народів. Тому часом здається,
що світ зупинився у своїй
світській та духовній еволюції.

Чого бракне народу, котрий
прагне завоювати інший народ
шляхом кривавого месіанства?
Дійсного поняття про світську та
релігійну культуру! Таке поняття
виховується не вогнем та мечем,
не догматом «собіратєля
зємєль», не «благословенням»
церковно-державних чинов-
ників-владик, не якоюсь спотво-
реною канонічністю чи «наказа-
ми з неба»…, а звичайним он-
тологічним зв’язком з Богом та
ближнім. Відсутність такого
зв’язку спотворює образ життя
народу, вибудовуючи довкола
нього і в ньому самому в’язни-
цю, у яку він хоче пряником та
батогом зігнати найбільше на-
родів, перетворивши їх тут у без-
лику масу.

Колись один з індійських рел-
ігійних діячів Ошо (1931-1990),

ЦЕРКОВНІСТЬ ПОЗА
КРЕМЛІВСЬКОЮ ОПІКОЮ

«Лише той рівний іншому, хто це доводить,
і лише той гідний волі, хто вміє завоювати її»

(Шарль Бодлер – французький поет (1821-1867)).

У свій час Архієпископ Константинопольський Іоанн Злато-
уст (347-407) сказав: «Бог не створив рабства, але обдарував
людину свободою». Напевно, кожна тверезомисляча людина
мала б з цим погодитись. На жаль, поняття рабства міцно
засіло у головах не тільки багатьох простих людей, готових
за крок ковбаси продати свою свободу, але й у свідомості
світських та релігійних діячів, котрі беруться вести народи
до духовного та світського прогресу.

сказав: «Незрілі люди, закохую-
чись, знищують свободу один
одного, створюють залежність,
вибудовують в’язницю. Зрілі ж
люди, в любові допомагають
один одному бути вільними;
вони допомагають один одному
знищити будь-які залежності.
Коли любов живе в залежності,
з’являється каліцтво. А коли
любов тече разом зі свободою,
з’являється краса».

Трагедія народів у тому, що не
досягнувши культурної та духов-
ної зрілості, знаходячись на
найнижчому щаблі духовної ево-
люції, вони намагаються наса-
дити своє каліцтво чи дикунство
іншим як найвищу цінність. Не
обминуло це і нашу державу, що
століттями потерпає від двого-
лового виродка, якого виригну-
ли на світ московські болота і
який пожадливо клює печінку
нашого народу. У минулих та
сьогоднішній російсько-ук-
раїнській війні, наш народ втра-
тив і продовжує втрачати найк-
ращих своїх синів, котрі без-
страшно полягли за волю, за мир
і спокій на нашій землі.

Наша Церква, а саме ПЦУ, має
змогу молитися за тих, хто вико-
нує найбільшу заповідь любові,
покладає життя своє за своїх
ближніх, за багатостраждальну
Україну, за її народ. Не за якусь
аморфну «страну, власті і воїн-
ство єя», а за конкретний народ.

Днями виповнюється 5 років
з того часу, як турківська церков-
на громада церкви Покрова
Пресвятої Богородиці, розпро-
щалася із «духовним» провідни-
ком московських великорось-
ких доктрин про кривавий мир,
братство, дружбу та смертельну
любов до гробу.

Опинившись поза московсь-
кою самозваною канонічністю,
документальних доказів якої
греки не знайшли у своїх архівах,
наша громада взяла курс на
втілення у своєму житті суттєвих
властивостей Церкви Христової:
єдність, святість, соборність,
апостольність.

Хто був фанатично зацикле-
ний і марив московською кано-
нічністю поза тверезим христи-
янським життям, тихо покинув
громаду, зберігши вірність крем-
лівським «православним»
ідеям, штампованим московсь-
кими первосвященниками за
столом тирана-правителя. Хто
прагнув до якоїсь своєї вигоди
поза вченням Христа і тому хотів
зміни священника та церковної
юрисдикції, також відійшли, не
знайшовши підтримки своїх дур-
нуватих ідей у новопризначено-
го пастиря та громади, яка згур-
тувалася довкола християнсько-
го вчення.

За п’ять років парафіяльного

життя було багато досягнень,
радості від втілення програми
духовного та матеріального роз-
витку громади, але було і багато
прикрощів від тих, хто не міг ніяк
змиритися з втраченими мрія-
ми-мареннями. Хтось це прий-
мав до серця, переживав, роз-
чаровувався, а хтось спокійно
виконував свою духовну роботу,
реалізуючи свої покликання у
церковній сім’ї.

Громада вперше за купу років
скуштувала, що таке християнсь-
ке пастирство, яке покликане до
братніх стосунків у громаді, а не
домінування над нею. Громада
відчула переваги богослужбової
дисципліни, яка покликана мо-
білізувати молитовний труд па-
рафіянина. Дякуючи змістовним
проповідям настоятеля храму,
протоієрея о.Михаїла (Благуна),
громада помалу звільняється
від псевдо-релігійного фанатиз-
му, який перетворював людину у
раба священника, раба прави-
теля, раба, хтозна якого бога.

Приймаючи активну участь у
громадському житті, парафіяни
– хто працею, хто якоюсь леп-
тою, а хто і молитвою – обнови-
ли з Божою поміччю храм, вибу-
дували скромний будинок для
священника та його сім’ї. Неаби-
як гуртує людей поміч хворим,
воїнам, за яких громада, на чолі
з пастирем, постійно молиться.

На кожному богослужінні тво-
риться молитва за щасливе по-
вернення з фронту тих, хто жер-
твує своїм життям за наше мир-
не майбутнє; за тих, хто в полоні
і хто повернувся з війни, втратив-
ши своє душевне та тілесне здо-
ров’я. На заупокійних молитвах
громада молиться за тих, хто
поклав своє життя на полі бит-
ви, відстоюючи незалежність
держави та волю її народу.

Соборно вирішуючи складні та
прості питання, громада си-
лується до преображення свого
життя згідно євангельського
вчення. Хтось прикладає більше
зусиль, хтось менше, але як би
не було, громаді вдалося утри-
мати в собі мир та злагоду,
гідність та почуття самоповаги не
тільки в межах своєї громади,
але й до громад інших христи-
янських церков.

На святкових богослужіннях,
молебнях, та інших молитовно-
світських заходах, можна поба-
чити духовних пастирів Римо-
Католицької Церкви в Україні та
Української Греко-Католицької
Церкви, які щиро моляться ра-
зом із пастирями та вірними
Православної Церкви України за
мир та спокій у нашій державі. І
це неабияке досягнення у
міжцерковних відносинах,
єднання у Святому Дусі, про яке
ми щиро молимося на кожному
богослужінні.

На завершення хочеться по-
бажати нашій церковній громаді
та її пастирю, о.Михаїлу, а також
усім людям, плідної праці для
слави Божої, на благо святої
Церкви та на спасіння своєї душі.

Віктор САВАРИН.
м.Турка.

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У МІЖНАРОДНІЙ

ВИСТАВЦІ-ЯРМАРКУ
 Нещодавно в м. Ужгород пройшов Міжнародний туристич-

ний тиждень, під час якого відбулася велика виставка-ярма-
рок «ТурЄвроЦентр- Закарпаття-2019». Приємно, що
Львівську область на цьому престижному туристичному фо-
румі представляла Турківщина. Її учасниками   були  головний
спеціаліст з питань туризму Турківської РДА Руслана Писан-
чин та адміністратор центру надання адміністративних по-
слуг Турківської РДА, відома на Турківщині  та  за її межами
майстриня-писанкарка – Олександра Цуняк.

– Щорічно, 27  вересня, у світі  відзначають  Міжнародний   день
туризму, а з 1998 року –  ще й День туризму в Україні. Саме цій даті
був приурочений  великий міжнародний туристичний форум, що
проходив  днями на Закарпатті, на який запросили й нас, – каже
Руслана Писанчин. – Це був такий собі  туристичний майданчик, де
його учасники  обговорювали найважливіші питання розвитку тури-
стичної галузі, а також була надана можливість  кожній делегації
презентувати свій край, налагодити контакти  з іншими регіонала-
ми, отримати інформацію про  нові тенденції розвитку у сфері ту-
ризму, почути рекомендації, як правильно розвивати  цю галузь.
Було  на  міжнародному  форумі 70 учасників, 14 іноземних деле-
гацій. Ярмарок проходив у виставковому залі Ужгородського куль-
турно-історичного центру «Совине гніздо». Найбільший зал відда-
ли гостям – експозиційні стенди тут розмістили представники тури-
стичного бізнесу з Угорщини, Словаччини, Чехії, а також з України –
від Львівщини, яку представляли ми,  аж  до Донеччини.

Своїми враженнями від участі у Міжнародному туристичному тижні

ділиться друга учасниця форуму –  майстриня писанкарства Олек-
сандра Цуняк: «Ми побували на цьому ярмарку позаминулого чет-
верга і представили там мої писанки,  нещодавно видану багату
збірку колядок і пісень  краєзнавця Петра Зборовського «Спів
різдвяного циклу свят на Турківщині», буклети про Турківщину, книги
про Бойківщину, збір цілющих карпатських трав від  Оксани Павлик,
картини  жительки Турки Марії Яворської. Відвідувачі та учасники
виставки-ярмарку  підходили до нас, цікавилися нашими виставко-
вими експозиціями,  запитували про  Турківщину,  місцеве радіо і
телебачення, взяли  інтерв’ю.  До нас  навіть підійшли працівники
туристичного  бюро м. Ужгород, які займаються міжнародними ек-
скурсійними  маршрутами. Для них цікаво  зробити у нашому районі
один з пунктів  міжнародного маршруту. Таким пунктом може бути
звичайна бойківська хата в м. Турка, зі старовинним інтер’єром, в
якій можна було б  екскурсантам ознайомитися з побутом бойків,
ще й одержати майстер-клас з писанкарства, різьблення чи вишив-
ки,  попити духмяного карпатського чаю. І, звичайно, заплатити за
такий візит.  Тому нам треба над цією пропозицією серйозно поду-
мати.  Крім усього, ми  на ярмарку  ще й  дещо  вторгували – продали
книгу про Бойківщину, картину Марії Яворської  «Маки» і  один з
буклетів. Було дуже приємно. Всім експозиція наша сподобалася.
Вдвічі приємно, що це відзначила Львівська обласна державна ад-
міністрація, яка подякувала відділу туризму Турківської РДА за таку
презентацію і закликала  інвестувати  в наш район, розвивати його
в туристичному напрямку».

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу дружину, добру і турботливу матусю, люблячу бабу-
сю, жительку с. Ясіночка – Мирославу Іванівну Хабаль від
щирого серця з днем  народження вітають чоловік Микола,

син, дочка, зяті і онуки. Рідні бажають іменинниці
міцного здоров’я і Господнього благословення.

Прийміть від нас вітання щирі,
Хай оминає Вас журба.

Хай кожен  день несе віднині
Для Вас багато щастя і добра!

Хай серце у грудях ще довго б’ється,
І руки мов крила внучат пригорта-

ють
Матінка Божа – Цариця Свята
Дарує Вам многії й благії літа.
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ШТРАФИ ЗА НЕЗАКОННУ ПОРУБКУ
ЛІСУ ЗБІЛЬШЕНО У ДВА РАЗИ

ДП «Боринське лісове господарство» повідомляє, що з 19.05.2019 р. набрав чинність Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських
лісів» (№2708-VІІІ від 25.04.2019 р.), яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України.

Згідно Кодексу України про адміністративні
правопорушення, розміри штрафів збільшено у
два рази: (Детальніше на сайті – зміни до Ко-
дексу України про адміністративні правопору-
шення та Кримінального Кодексу України).

Нещодавно рейдовою бригадою  державної
лісової охорони Державного підприємства «Бо-
ринське лісове  господарство» було виявлено  у
Либохорівському лісництві, обхід №3, жителя
села Карпатське (гр. Б.), який незаконно зрізав
одне сироростуче дерево породи бук, загаль-
ною кубомасою 3, 47 м3, сума збитків становить
9522,00 грн. На даного громадянина складено
протокол (ст. 65 КУпАП про адміністративне пра-
вопорушення №4/2 від 05.08.2019 року) та зразу
було зателефоновано на номер «102» та викли-
кано слідчо-оперативну групу
Турківського відділення
поліції, так як дана територія,
де була вчинена порубка лісу,
відноситься до загальнозоо-
логічного заказника місцево-
го значення «Либохорівсь-
кий» та належить до природ-
но-заповідного фонду.

Протокол про адміністра-
тивне правопорушення та ма-
теріали по даній справі ске-
ровано в Турківське відділен-
ня поліції. По даному факту
відкрито кримінальне про-
вадження.

Під час досудового слідства
між прокурором і підозрюва-
ним (гр. Б.) було укладено уго-
ду про визнання винуватості
та узгоджено міру покарання
у вигляді трьох років позбавлення волі, із застосуванням ст.75 КК України (Звільнення від відбування
покарання з випробуванням).

24.09.2019р. рейдовою бригадою  державної лісової охорони Державного підприємства «Боринське
лісове  господарство» – було виявлено  у с. Верхнє Висоцьке (урочище Могушів), біля лісового масиву,
причіп (без номерних знаків) з лісопродукцією, в кількості 11 дерев, породи ялиця, кубомасою 4,87м3.
Зразу було зателефоновано на номер «102» та викликано слідчо-оперативну групу Турківського відділення
поліції. Дану лісопродукцію секвестровано. Поліція розшукує власника причепа, щоб притягнути його до
відповідальності за вчинення самовільної порубки лісу та перевезення незаконно зрубаних дерев.

Прес-служба  ДП «Боринське лісове господарство».

ПРО НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ
МЕДИКІВ

Нерідко до нас звертаються читачі з наріканням на пору-
шення графіка роботи працівників закладів охорони здоров’я.
Зрозуміло, що ми не можемо робити якісь висновки, підтриму-
ючи заявника, або звинувачуючи лікаря чи медсестру. Просто
хочемо звернутися до наказу Міністерства охорони здоров’я.
який регламентує тривалість робочого тижня для медиків,
Відповідно розділивши його на кількість  робочих днів у тижні,
можна вирахувати, скільки годин медичний працівники має пра-
цювати на день. Хоча при цьому треба бути обережним, адже
у лікарів є і нічні чергування, і по декілька невідкладних вик-
ликів на добу.
ЧИННИЙ НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 25.05.2006 № 319

НАКАЗУЮ:
1. Установити такі норми робочого часу для працівників закладів та

установ охорони здоров’я:
1.1 38,5 години на тиждень – для лікарів та фахівців з базовою та

неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персо-
налу), медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здо-
ров’я (структурних підрозділів), за винятком тих, хто працює у шкідли-
вих умовах праці;

— лікарняних, санаторно-курортних закладів, профілакторіїв;
— амбулаторно-поліклінічних закладів (за винятком лікарів, зай-

нятих виключно амбулаторним прийомом хворих);
— закладів переливання крові, швидкої та екстреної і консульта-

тивної медичної допомоги, медицини катастроф;
— санітарно-профілактичних закладів;
— молочних кухонь, будинків дитини, дитячих будинків;
— шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та

установ освіти і соціального захисту населення;
— інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;
— бюро судово-медичної експертизи;
— клінік, лабораторій та інших структурних підрозділів охорони здо-

ров’я науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації.

1.2.33 години на тиждень – для лікарів, зайнятих виключно амбу-
латорним прийомом хворих:

— амбулаторно-поліклінічних закладів;
— амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувально-профілактич-

них закладів, пунктів охорони здоров’я (здоровпунктів),
— фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів ( у тому

числі сільських та селищних рад);
— центрів (бюро) медико-соціальної експертизи, лікарсько-кон-

сультаційних комісій;
— лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють про-

тягом усього робочого часу на медичних генераторах ультракорот-
кохвильової частоти, потужністю більше ніж 200 Вт.

У ті дні, коли згідно з графіком роботи або правилами внутрішнього
трудового розпорядку ці лікарі працюють у стаціонарі (чергування),
на дільниці, проводять санітарно-просвітню та профілактичну робо-
ту, диспансеризацію, тривалість їх робочого дня встановлюється за
пунктом1.1 цього наказу.

1.3.40 годин на тиждень:
— для керівників закладів та установ охорони здоров’я, їх заступ-

ників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників відділів, служб
та інших підрозділів (за винятком лікарів та фахівців з базовою та
неповною вищою медичною освітою — керівників структурних
підрозділів та закладів охорони здоров’я, у тому числі амбулаторно-
поліклінічних), головних фахівців (головних медичних сестер, голов-
них фельдшерів, головних інженерів, головних енергетиків, головних
технологів тощо), фахівців, технічних службовців та робітників (за ви-
нятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці);

— для провізорів, фармацевтів аптек, зайнятих тільки відпускан-
ням ліків та інших товарів аптечного асортименту;

— для молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з
догляду за хворими, сестер-господарок (за винятком тих, хто працює
у шкідливих умовах).

1.4.18 годин на тиждень:
— для вчителів І-ХІІ класів шкіл, вчителів-дефектологів та логопедів

закладів охорони здоров’я (крім будинків дитини).
1.5.20 годин на тиждень:
— для завідувачів логопедичних пунктів, логопедів будинків дитини.
1.6.24 години на тиждень:
— для музичних керівників, концертмейстерів, акомпаніаторів, куль-

торганізаторів.
1.7.30 годин на тиждень:
— для вихователів, старших вихователів закладів охорони здоров’я.
1.8.36 годин на тиждень:
— для вихователів-методистів закладів охорони здоров’я, вихова-

телів будинків дитини.
2. Перелік професій і посад, для яких застосовується ненормова-

ний робочий день, установлюється колективним договором.
3. Напередодні вихідних днів, при шестиденному робочому тижні,

тривалість роботи не може перевищувати 5 годин (стаття 53 Кодексу
законів про працю України).

4. Норми робочого часу, установлені в цьому наказі, застосовують-
ся для медичних працівників, незалежно від відомчого підпорядку-
вання та форм власності.

5. Для працівників, які працюють у закладах (структурних підрозді-
лах) і на посадах у шкідливих умовах праці, установлюється скороче-
на тривалість робочого тижня, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2001 року №163 «Про затвердження
Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами
праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого
тижня», на підставі результатів атестації робочих місць, порядок про-
ведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
1 серпня 1992 року №442 «Про Порядок проведення атестації робо-
чих місць за умовами праці».

Вокальна група буває на кон-
цертах у сусідніх селах району,
виступала на Бойківських фес-
тинах та на концерті з нагоди
відзначення  першого бою  Ук-
раїнських січових стрільців на
Ужоцькому перевалі, біля с.
Сянки.

Народна творчість жителів с.
Жукотин знайшла чільне місце

ПРОЯВИВ ЛЮДЯНІСТЬ
Безмежно дякуємо виконувачу обов’язків головного лікаря Турківської центральної лікарні

Костянтину Коробову. Костянтин Федорович проявив велику людяність і чуйність у став-
ленні до наших проблем і нашої хворої дитини. Він уважно вислухав нас, зрозумів і прийняв
правильне рішення.

Спасибі Вам, лікарю, за велику доброту, ввічливість, чуйне ставлення до здоров’я пацієнтів та увагу.
Також дякуємо за добре слово, яке є  найкращими ліками.

З повагою – Мар’яна Ільницька, с. Кривка.

в одній із книг краєзнавця Пет-
ра Зборовського. У ній – різно-
манітні пісні. Деякі з них добре
знайомі, інші – могли чути  тільки
старші люди.

Що стосується озвучення кон-
цертів. У 2018 році Благодійний
фонд депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського
подарував Народному дому нову

Є ПОТРЕБА В
НОВОМУ ПРИМІЩЕННІ

Уже не один десяток років у с. Жукотин працює Народний
дім. У 50-і роки минулого століття у приміщенні, яке сьогодні
займає, була Бережоцька школа.

Працює культосвітній заклад  у звичному режимі. Особливо
тут людно по суботах, неділях та святах. Завідувач Марія
Мацур каже, що у такі дні тут відбуваються дискотеки. Пані
Марія працює в культурі уже 13 років. Крім  основної роботи,
вона є учасником жіночої вокальної групи, до якої входять сім
жінок.  Вокалісти часто дають концерти. Переважно  на ве-
ликі свята. До виступу  готуються завчасно.  Репертуар  час
від часу оновлюють, вивчають нові пісні.  Більшість пісень
передавалися з покоління в покоління – від старших людей до
молоді.

апаратуру. Посприяла в цьому
помічник депутата Ірина Кіра.

Як не прикро, але тривалий
час будинок Народного дому є в
аварійному стані.

Також у цьому приміщенні
знаходиться бібліотека. Попри
те, що культосвітня установа
знаходитиься не у найкращому
стані,  у ній все одно проходять
заходи. У минулі роки жителі
села підремонтовували при-
міщення своїми силами, але, на
жаль, часткового ремонту недо-
статньо. Тому владі вкрай по-
трібно  серйозно подумати над
спорудженням нового Народно-
го дому в с. Жукотин.

Мар’яна МОТИЧАК,
студентка факультету журна-

лістики Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка.
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На виробництві, з метою реа-
лізації системи безперервного
навчання з питань охорони
праці, посадові особи та інші
працівники під час прийняття на
роботу і в процесі роботи повинні
проходити навчання та інструк-
тажі з питань охорони праці. Ос-
новним нормативним актом, що
регламентує порядок та види
навчання, а також форми пере-
вірки знань з охорони праці, є
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок прове-
дення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»
(далі – Типове положення).

На основі Типового положен-
ня, з урахуванням специфіки ви-
робництва та вимог норматив-
но-правових актів з охорони
праці, розробляються і затвер-
джуються відповідні положення
підприємств про навчання з пи-
тань охорони праці та форму-
ються плани-графіки проведен-
ня навчань і перевірки знань з
питань охорони праці, які мають
бути оприлюднені роботодав-
цем.

Посадові особи, діяльність
яких пов’язана з організацією
безпечного ведення робіт, про-
ходять навчання та перевірку
знань з питань охорони праці
при прийнятті на роботу і періо-
дично – один раз на три роки.
Перелік таких посад зазначено
у Додатку 3 до Типового поло-
ження.

НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ – СКЛАДОВА
БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Одним із основних принципів державної політики в галузі охо-
рони праці є проведення навчань, професійної підготовки та
підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Вивчення основ охорони праці розпочинається ще у профес-
ійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Працівники, зайняті на робо-
тах з підвищеною небезпекою,
та роботах, де є потреба у про-
фесійному доборі, проходять
щороку спеціальне навчання і
перевірку знань відповідних
нормативно-правових актів з
охорони праці. Перелік робіт із
підвищеною небезпекою зат-
верджено наказом Держнагля-
дохоронпраці України від
26.01.2005 № 15, а робіт, де є
потреба у професійному доборі,
– спільним наказом Міністер-
ства охорони здоров’я України
та Держнаглядохоронпраці від
23.09.1994 № 263/121.

Спеціальне навчання з пи-
тань охорони праці проводить-
ся роботодавцем на
підприємстві за навчальними
планами та програмами, які
розробляються з урахуванням
конкретних видів робіт, виробни-
чих умов, функціональних обо-
в’язків працівників і затверджу-
ються наказом  роботодавця.

Також працівники під час
прийняття на роботу та періо-
дично повинні проходити на
підприємстві інструктажі з пи-
тань охорони праці, надання
домедичної допомоги потерпі-
лим від нещасних випадків, а
також із правил поведінки та дій
при виникненні аварійних ситу-
ацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом прове-
дення інструктажі з питань охо-

рони праці поділяються на:
вступний, первинний, повтор-
ний, позаплановий та цільовий.

Новоприйняті на підприєм-
ство працівники після первинно-
го інструктажу на робочому місці
до початку самостійної роботи
повинні під керівництвом досві-
дчених кваліфікованих праців-
ників пройти стажування протя-
гом не менше 2-15 змін, або дуб-
лювання протягом не менше
шести змін.

Стажування, або дублювання,
проводиться, як правило, під час
професійної підготовки на пра-
во виконання робіт підвищеної
небезпеки у випадках, передба-
чених нормативно-правовими
актами з охорони праці. Перелік
посад і професій працівників,
які повинні проходити стажуван-
ня (дублювання), а також три-
валість стажування (дублюван-
ня) визначаються керівником
підприємства відповідно до нор-
мативно-правових актів з охоро-
ни праці. Тривалість стажуван-
ня (дублювання) залежить від
стажу і характеру роботи, а та-
кож від кваліфікації працівника.

Не допускаються до роботи
працівники, у тому числі посадові
особи, які не пройшли навчан-
ня, інструктаж і перевірку знань
з питань охорони праці.

За детальною інформацією
та консультаціями зверта-
тись у Старосамбірське
відділення УВД ФССУ у
Львівській області за адре-
сою: . Старий Самбір, вул.
Лева Галицького, 88; тел.: (0-
238) 2-14-43 – м. Старий
Самбір; (0-269) 3-21-42 – м.
Турка.

Департамент економічної політики Львівської облдержадмініст-
рації, у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспро-
можності Львівської області, розпочав конкурс інвестиційних про-
ектів з 17 вересня 2019 року.

Відповідно до Програми, суб’єктам підприємницької діяльності,
представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарсь-
кого Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсот-
кової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали гене-
ральні угоди про співробітництво з департаментом економічної пол-
ітики Львівської ОДА.

Як інформують у департаменті, претендент на отримання відшко-
дування частини відсоткової ставки за кредитами має відповідати
таким вимогам:

1) підпадати під визначення малого згідно з положеннями Госпо-
дарського кодексу України;

2) працювати в межах видів діяльності згідно із КВЕД 2010, що
підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення деревини
та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготов-
лення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння»,
розділу 31 групи 31.0 «Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Ви-
робництво матраців», розділу 14 «Виробництво одягу» та розділу 1
«Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними
послуг» (клас 01.25 «Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів»), для
малих фермерських господарств. Розділ 10 «Виробництво харчових
продуктів»;

3) здійснювати активну господарську діяльність неперервно не
менше 24 місяців;

4) зареєстроване місцезнаходження на території Львівської об-
ласті;

5) не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати
податків;

6) виробляти фізичний продукт (самостійно, або із залученням
підрядних організацій, але є власником прав інтелектуальної влас-
ності).

Необхідний пакет документів на конкурс із отримання відшкоду-
вання відсотків за кредитами:

1) інвестиційний проект розвитку бізнесу згідно і формою, визна-
ченою у додатку 1 до Завдання 2 цієї Програми. Загальний обсяг
інвестиційного проєкту розвитку бізнесу для отримання відшкодуван-
ня відсотків за кредитами не повинен перевищувати 5 сторінок;

2) письмова згода фінансово-кредитної установи щодо надання
кредиту;

3) декларація доброчесності учасника згідно з формою, визначе-
ною у додатку 2 до Завдання 2 цієї Програми.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в де-
партамент економічної політики обласної державної адміністрації -
за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.

Зазначимо, департамент економічної політики Львівської ОДА у
межах Програми співпрацює з такими банками: ПАТ АКБ «Львів»,
ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Міжнародний інвестицій-
ний банк» ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ»,
ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Ідея банк», ПАТ КБ «Приватбанк», Цер-
ковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна
спілка «Бойківщина».

Суб’єкти малого підприємництва можуть брати кредит на будь-яку
суму, проте відсотки відшкодовуватимуться за розміром кредиту не
більше 3 млн. гривень.

Суб’єкти малого підприємництва можуть брати кредит на будь-
який термін, проте відсотки відшкодовуватимуться за період не більше
3 років.

Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 %
річних.

Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програ-
ми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської облас-
ної ради.

Детальну інформацію також можна отримати за телефоном: 2-
999-279.

У ТУРЦІ ПРОВАКЦИНУЮТЬ ТА СТЕРИЛІЗУЮТЬ
13 БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК

З 4 жовтня у місті Турка будуть вакцинувати від сказу та
стерилізувати безпритульних собак за кошти міста. Проси-
мо своїх домашніх улюбленців (собак) не випускати за межі при-
ватних домогосподарств.

До міста приїдуть кінологи та ветеринари громадської організації
«ЗооКонтроль», яка вже зарекомендувала себе у Донецькій, Лу-
ганській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській, Одеській
областях.

Місто отримає цілий комплекс послуг: тринадцять безпритульних
тварин виловлять, їх огляне ветеринарний лікар, тварин вакцинують,
стерилізують, чіпують та повернуть на місце вилову. Вушко кожної
обробленої собаки буде прикрашати помаранчева кліпса, з напи-
сом «Турка».

Для надання таких ветеринарних послуг організація оснащена
машиною вилову, операційним авто та причепом з вольєрами для
комфортного утримання собак після операції.

Спільними зусиллями міської ради та громадської організації «Зоо-
Контроль» планується зробити реальні кроки до попередження ви-
падків сказу у місті та зменшення кількості тварин на вулицях Турки.

Тому звертаємося до турківчан не перешкоджати вилову тварин,
усі собаки будуть щеплені, стерилізовані та повернуті назад до місць
вилову.

Одночасно повідомляємо, що ветеринарний комплекс ГО «Зоо-
Контроль» буде розташований у самому місті, і кожен бажаючий буде
мати змогу ознайомитися з його роботою.

Телефон інформаційної служби: 068-179-29-50 (Наталія Зозуля).
Телефонуйте у робочий час, якщо:
- ви знаєте, де у вашому районі мешкають безпритульні собаки;
- ви хочете відвідати територію, де розташовано ветеринарний ком-

плекс організації;
- ви бажаєте отримати ветеринарні послуги для свої хатніх улюб-

ленців за пільговою ціною.

У ПАМ’ЯТЬ ПРО НЕБЕСНУ СОТНЮ
У Турці встановлять пам’ятник

Героям Майдану Гідності
Після відзначення минулого року Дня Гідності, у багатьох турківчан виникла ідея встанови-

ти пам’ятний знак Героям Небесної Сотні, адже  місця для проведення урочистих подій, де
можна вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні, в Турці немає. Цю думку виніс на загальні
збори громадської організації «Майдан Турківщини» її голова Руслан Шиян. І вона була схвалена.
І наприкінці минулого року громадська організація звернулася до виконавчого комітету міської
ради за дозволом встановити у м. Турка пам’ятний знак.

– Спочатку це розглядали як пам’ятний знак, із загальною кошторисною вартістю приблизно у 25-30
тисяч гривень, – розповідає Руслан Омелянович. – Але в процесі збору коштів проект був переглянутий
і змінений. Після того, як було зібрано 40 тисяч гривень, його вдосконалили і покращили. Спершу
проект готував  наш місцевий архітектор Іван Бесєдін. Приблизно проект ми й показали на Інтернет-
сторінці для ознайомлення. Але згодом, як була зібрана достатня сума коштів, проектом почала зай-
матися архітектор Яна Набокова. Вона змогла втілити всі ідеї (так, як ми це бачили) в проекті і предста-
вити його в уже покращеному вигляді. Тож погодилися на другий варіант. Виготовлення пам’ятника
було замовлено в м. Коростишів Житомирської області, і протягом трьох місяців він був зроблений.
Зараз, в принципі, всі деталі  цього пам’ятника вже знаходяться в Турці і чекають монтажу. Надіюся, що
днями частину робіт виконаємо, щоб до відзначення Дня Гідності, тобто до 21 листопада, його відкрити
і освятити. Кошти на спорудження пам’ятника переважно давали підприємці (близько 50 осіб). Охоче
відгукнулися державні установи, освітяни, ну й, звичайні громадяни, жителі міста та члени ГО «Майдан
Турківщини». Здавали різними сумами. Підприємці зібрали близько 20 тисяч гривень, від держустанов
поступило 25 тисяч гривень.  Слід відзначити, що, власне, на зміну проекту і його покращення вплинув
внесок від Турківської районної ради, який передав нам голова районної ради Володимир Лозюк. Це
було 10 тисяч гривень. Також хочу відзначити п. Романа Биїка, який оплатив 7 тисяч гривень за прид-
бання гранітно-облицювальної плитки. Небайдужими були до нашої пропозиції й учасники АТО, серед
яких активний турківчанин Євген Стерлянніков, члени нашої громадської організації – Мар’яна Край-
няковець, Тетяна Шулик, Мар’ян Ільницький, Ігор Хомик, Валерій Рябков, Іван Макарик, Володимир
Корчинський, майданівець Богдан Мись, які й зараз жертвують свій час і допомагають втілювати цей
проект.

Пам’ятник Героям Небесної Сотні, висотою до 3 метрів, виготовлено у формі Тризуба, в основі –
фігура нашого охоронця  Святого Архистратига Михаїла. Зроблений знак з граніту і облицьований гран-
ітними плитами. На виробництво його пішло 47 тисяч гривень, зібраних від жертводавців, хоча фактич-
на вартість пам’ятника  52 тисячі гривень. Тому, якщо хтось має бажання ще допомогти, може зверну-
тися до Руслана Шияна.

Ольга ТАРАСЕНКО.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

СПІВЧУВАЄМО

Відповідно  до  рішення  ХХХІІ   позачергової сесії  VІІ скликання
№ 685  від 12.09.19 р.,  “Турківська  КЦРЛ”  проходить  реорганіза-
цію в  КНП «Турківська   центральна  районна  лікарня».

Строк заявлення кредиторами  і  дебіторами своїх вимог до Тур-
ківської комунальної  центральної районної лікарні – протягом 2
місяців з дня оприлюднення повідомлення

Юридична  адреса  Турківської КЦРЛ: 82540,  Львівська  об-
ласть,  Турківський  район, с.Завадівка,  вул.Військове  містечко, 8а.

Електронна  пошта: turka.kcrl@ukr.net.

Робота в Польщі, Німеччині,
Швеції. Для спеціалістів і різно-
робочих, сімейних пар. Роблю
візи. Тел. 09883356134. Віталій.

Незважаючи на невдачу ос-
новної команди, далі ідуть кар-
патівські юнаки. Вони зайняли
друге місце у своїй групі і вже
завтра зіграють свій перший сти-
ковий матч у м.Кам’янка - Бузь-
ка із місцевими “Карпатами”.

А в юнацькому чемпіонаті Тур-
ківського району минулої неділі

“КАРПАТИ” ЗАВЕРШИЛИ
ЧЕМПІОНАТ ТРЕТІМИ

Минулої неділі турківські “Карпати” змарнували свій ос-
танній шанс вийти до фінального етапу чемпіонату Львівської
області з футболу серед команд другої ліги. У виїзному матчі
у смт. Гніздичів Жидачівського району, де нам була потрібна
лише перемога, турківчани програли місцевій “Кохавинці”  з
рахунком 0:1. В результаті нас успішно обійшли підбузький
“Тартак” та стрілківський “Стрілець”, які зайняли, відповід-
но, перше та друге місце у турнірній таблиці і вийшли до
фінального етапу.

пройшли півфінальні поєдинки.
У двобої між командами Вовчо-
го та Бітлі у першому таймі була
практично рівна гра. Обидві ко-
манди гостро атакували та ство-
рювали небезпечні моменти
біля воріт суперника. Всередині
першої половини гри, вовчани
відкрили рахунок. Одразу на по-

чатку другого тайму бітлянам
вдалося його зрівняти. Однак на
більше їх не вистачило: до за-
вершення гри вони пропустили
ще 7 м’ячів. Таким чином, пере-
мігши суперника з рахунком 8:1,
першим фіналістом турніру ста-
ла команда юнаків с.Вовче.

У другому півфіналі зустріли-
ся команди з Сянок та Турки. Гра
була набагато видовищнішою та
напруженішою. Команда з Ся-
нок виглядала дещо краще від
турківчан, що й підтвердилося
двома забитими м’ячами у пер-
шому таймі. У другій половині гри
обидві команди мали хороші
шанси для взяття воріт суперни-
ка, однак голів уболівальники
більше не побачили.

Тож у фіналі, який пройде у
неділю, 29 вересня, на турківсь-
кому міському стадіоні “Карпа-
ти”, зіграють команди сіл Вовче
та Сянки. За бронзу боротимуть-
ся турківчани та бітляни.

Початок гри за третє місце –
о  12.00 год., а фінал розпоч-
неться о 14.00 год.

Після завершення поєдинків,
відбудеться нагородження учас-
ників та призерів дорослого та
юнацького чемпіонатів.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Явірська сільська рада повідомляє про оприлюднення заяви
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту
містобудівної документації – детального плану території на зе-
мельні ділянки для будівництва і обслуговування вітрових елек-
тростанцій і ліній електропередач із земель комунальної влас-
ності Явірської сільської ради Турківського району Львівської
області.

Громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегіч-
ної  екологічної оцінки детального плану території на земельні
ділянки для будівництва і обслуговування вітрових електростанцій і
ліній електропередач, із земель комунальної власності Явірської
сільської ради Турківського району Львівської області буде прово-
дитись з 13 вересня 2019 року по 27 вересня 2019 року.

Пропозиції громадськості до заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки детального плану території на земельні
ділянки для  будівництва і обслуговування вітрових електростанцій
і ліній електропередач, із земель комунальної власності Явірської
сільської ради Турківського району Львівської області подавати у
письмовій формі до Явірської сільської ради, у строк з 13 вересня
2019 року по 27 вересня 2019 року, за адресою: 82522, Львівська
область, Турківський район, село Явора.

Телефон: 0326939277.

Колектив Турківської гімназії №1 ім. Олександра Ільницького вис-
ловлює щире співчуття вчителю Оксані Володимирівні Мельник з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття викладачу спецдисциплін Мирос-
лаві Миколаївні Торищак з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Загублений військовий квиток
офіцера запасу – АА 009343 від
5.02.2019 р., виданий Турківсь-
ким районним військовим комі-
саріатом Львівської області на
ім’я Степана Ярославовича
Марковича, вважати недійсним.

ВІДВІДАЛИ
КНИЖКОВИЙ ФОРУМ

Вихованці турківського Будинку дитячої та юнацької твор-
чості останніми роками стали активно відвідувати книжкові
форуми. Їхні наставники роблять це, аби привити дітям лю-
бов до книги, бажання більше читати. Нещодавно діти також
відвідали цьогорічний черговий дитячий книжковий форум, що
проходив у місті Лева.

– Ми їхали на книжковий форум автобусом «Школярик», який
надав нам відділ освіти, – розповідає Марія Яворська, керівник гур-
тка «Юний журналіст» БДЮТу. – Виявили бажання відвідати форум
вихованці гуртків «Крій і шиття», «Юні журналісти», «Танцюваль-
ний», «Вокальний», а також учні 9 класу, які відвідують гурток «Ціка-
ва географія». Великий книжковий форум проходив у палаці По-
тоцьких – надзвичайно гарному, з чудовим архітектурним стилем,
приміщенні. Діти мали можливість не тільки переглянути запропо-
новані читачам книги, але найголовніше –  поспілкуватися із їхніми
авторами. Одна з авторок продемонструвала нам надзвичайно ціка-
вий формат власної дитячої книги, яку можна не тільки читати, а й
розмальовувати. І після того, як діти побачили, наскільки така книж-
ка може бути цікавою та оригінальною, пообіцяли, що будуть купля-
ти і читати книги. Ще сподобалася нам така цікава новинка, досі не
відома –  це коли ти відкриваєш книжку і читаєш її сторінки, оформ-
лені під різнокольоровим склом чи пластиком. Коли дивишся на
один колір, бачиш одних тварин, дивишся на наступний колір – ба-
чиш інший малюнок. Було дуже вражаюче, адже ніхто з нас такого
ще не бачив. Окрім того, що діти отримали від поїздки велике задо-
волення, ще й  придбали для себе цікаві книжки. Я вважаю, що такі
заходи – важливий крок для того, щоб подружити дитину з книгою.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Загинула 30-річна жінка
У понеділок, 23 вересня, о 4 годині ранку, у селі Лосинець трапилася дорожньо-трансполртна

пригода.  26-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ-2107», виїхав за межі проїжджої частини
дороги, де зіткнувся із деревом. 30-річну пасажирку авто госпіталізували. Від отриманих травм
вона померла у лікарні. У водія – закрита черепно-мозкова травма, ушкодження грудної клітки
та живота, перелом стегна та забій суглоба. Він перебуває на лікуванні в одному із львівських
медзакладів.

Односельці загиблої кажуть, що вона з нареченим поверталися з танців, які були в іншому кінці села.
«Уже багато років не пам’ятаю такої великої трагедії у наших селах. Загибла була дуже позитивною та

красивою. Вона – з багатодітної сім’ї. Батьки їх п’ятеро виховували. Дівчина заміж збиралася. Разом з
нареченим їздили за кордон, аби грошей на весілля заробити, – розповідає Мар’ян Сакаль, голова
Завадівської сільської ради, до якої належить Лосинець. – Для її батьків – це велике горе. Тато –
афганець, багато у житті бачив, але дитину хоронити – це найважче. Цієї суботи сина планували одру-
жити. Готувались до його весілля, натомість мають похорон доньки».

Наш кор.

ЯК МОТИВУВАТИ
ДИТИНУ ДО НАВЧАННЯ?
Щойно дитина переступає поріг школи, сучасні батьки в

паніці намагаються зробити все, щоб вона ходила туди з за-
доволенням. Які тільки методи й прийоми не використову-
ють батьки! І шантаж, і залякування, і винагороди у вигляді
подарунків, усіляких благ, і навіть грошей… Але діти зазви-
чай втрачають інтерес до навчання вже в початковій школі.
Всі зусилля батьків є марними. Ось декілька порад, щоби зао-
хотити дитину до навчання:

- своєчасний початок навчального процесу, відповідно до фізич-
ного й психологічного віку;

- помірне навчальне навантаження і вимоги до дитини;
- розумна оцінка її успіхів і помилок;
- навчання дитини, як учитися, даючи їй правильні схеми й мето-

ди здобування знань, відповідно її віку й потребам;
- повага до школи, вчителя, навчального процесу;
- своєчасне заохочення і похвала за успіхи, отримання добрих

оцінок, підтримка й допомога при невдачі;
- сприятлива атмосфера в сім’ї, однакові вимоги й методи вихо-

вання, довіра в родині;
- контроль і режим дня, привчання до самоконтролю (сюди мож-

на віднести і заняття спортом, танцями, музикою, рукоділлям, ма-
люванням, допомога батькам).

Якщо ви бачите в дитині особистість, вірите в її сили й підтримуєте
у важкі хвилини – це завжди принесе свої плоди, і ви будете нею
пишатися.

Марія ВОВЧАНСЬКА,
мати чотирьох учнів.

Мозковий кровообіг при його
порушенні нормалізується,
якщо подрібнити сухими і зміша-
ти по 100г трави базиліку й акан-
ту довголистого, по 50 г шишок
хмелю, квіток лаванди й липи,
трави собачої кропиви, боркуну
й материнки, залити ввечері 2
ст.л. суміші 0,5 л окропу і настоя-
ти ніч. Уранці настій процідити і
пити по 75 мл тричі на день че-
рез 2 год. після їди протягом 10-
15 днів.

Колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і
ремесел висловлює щире співчуття директорці ліцею Лідії Василівні
Надич з приводу смерті батька – Василя Миколайовича Пасічника.


